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Община Вършец внесе за
одобрение четири нови проекта, с
които ще кандидатства за
финансиране по Европейската
програма за развитие на селските
райони 2007-2013 г, по мярка 321 и
322 – Обновяване и развитие на
населените места, подготвени и
подадени от екип от Общинска
Администрация – инж. Стоян
Стоянов и Общински съветници –
инж.Анатоли Димитров, Кирил
Аргиров, Огнян Гигов и
Председателя на ОбС Николай Леков
.

Проектът “Реконструкция и
модернизация на уличното
осветление в община Вършец” е
подаден в разплащателна Агенция
на 17 март 2009 г. и включва
изграждане на конвенционално
улично осветление, подземни
тръбни PVC мрежи, изтегляне на
кабели в PVC тръби, изграждане на

стълбове, изграждане на
демонстрационна фотоволтаична
осветителна система, изграждане
система за управление на
осветлението, рехабилитация на
уличното осветление в гр. Вършец и
всички села от общината.

Предвижда се електрическата
инсталация да бъде с кабелно
захранване, като кабелите бъдат
положени в подземна кабелна
тръбна мрежа, разположена в PVC
тръби. Амортизираните стълбове ще
бъдат поетапно демонтирани. За да
се намали разхода на енергия се
предвижда използване на модерни
осветителни тела с дросели с двойна
мощност и намаляване на силата на
светене на лампите в часовете с
намалено движение. Срок за
изпълнение на проекта е 18 месеца.

Проектът е на стойност 1 955 805
лева.
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Във връзка с провеждане на избо-
рите за избиране на членове на Евро-
пейския парламент от Република
България, на 22.04.2009г. от 10.00 часа
в Заседателната зала на Общинска ад-
министрация, гр. Вършец се прове-
доха консултации с представители на
парламентарно представените поли-
тическите партии и коалиции и пред-
ставители от партии и коалиции,
които имат членове в Европейския
парламент, с цел определяне броя,
състава и ръководствата на СИК в
рамките на избирателния район при
запазване съотношението между по-
литическите партии и коалиции, пред-
ставени в ЦИК.

На срещата присъстваха следните
представители : Антон Матеев – Коа-
лиция за България , Крум Крумов –
Движение за права и свободи, Калоян
Асенов – Национално движение за
стабилност и възход, Емил Иванов –
ОДС, Венислава Замфирова – Демок-
рати за силна България, Иван Лазаров
– ГЕРБ.

Отсъстваха поканените представи-
тели на Коалиция Атака и Движение
Напред.

От 16 сформирани избирателни сек-
ции на територията на общината, в 10
от тях СИК са с по 9 членове, а в ос-
таналите 6 секции – по 7 членове, съг-
ласно броя на избирателите,
включени в тях.

Представителите на партии и коали-
ции се договориха за следното раз-
пределение за ръководството и
членовете на секционните избира-
телни комисии по партийни квоти:

1 секция (Вършец): председател –
ГЕРБ, зам.-председател – КБ, сек-
ретар – ДПС; членове: КБ- 2,
ДПС – 1, ОДС – 1, НДСВ- 2.

2 секция (Вършец): председател –
ДПС, зам.-председател – КБ, сек-
ретар – НДСВ; членове: КБ-3,
ДСБ-1, ДПС-1, НДСВ-1.

3 секция (Вършец): председател –
КБ, зам.-председател – НДСВ,
секретар – ОДС, членове: КБ-2,
ДПС-2, НДСВ-1, ГЕРБ-1.

4 секция (Вършец): председател-
НДСВ, зам.-председател- ОДС,
секретар – ДПС; членове: КБ-3,
ДПС-1, НДСВ-1, ГЕРБ-1.

5 секция (Вършец): председател-
КБ, зам.-председател – ДПС, сек-
ретар – ОДС; членове: КБ-2,
ДПС-1, НДСВ-2, Атака-1.

6 секция (Вършец): председател -
НДСВ, зам.-председател- ГЕРБ,
секретар – ДСБ; членове: КБ-3,
ДПС-1, Напред-1, Атака-1.

7 секция (Заножене): председател
– КБ, зам.-председател – ДСБ,
секретар – НДСВ; членове: КБ-2,
ДПС-1, Атака -2, Напред-1.
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КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
СИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КВОТИТЕ В
СИК ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Даниела Ангелова Тодорова е родена
на 23.08.1965 г. в гр. Вършец.

Завършва средното си образование в
град Вършец.

1990 завършва Висшия агрономи-
чески университет гр. Пловдив, специ-
алност инженер-агроном и
педагогическа правоспособност.

Работи като изпълнителен директор
на „Елснер” София АД.

- Госпожо Тодорова, професията Ви
е свързана с обработването на земята
и отглеждането на земеделски кул-
тури, а работите в преработвателно
предприятие, как се разви живота

Ви?
- Завърших висшето си образование

във времето, когато започнаха проме-
ните. Тогава родих двете си деца, бях по
майчинство. Започна ликвидирането на
аграрно-промишлените комплекси и
нямах възможност да започна работа по
специалността си. Няколко години ра-
ботих като възпитател в Диабетичното
училище.

През 1996 г. ме поканиха да започна
работа в Хладилника, както всички на-
ричаме „Елснер” АД. Това беше работа
най-близка до професионалната ми
подготовка. Преминах по цялата стъл-

бица от длъжности : ОТК, началник на
смяна, началник на отдел Произ-
водство, от 2001 г. съм изпълнителен
директор.

Работехме интензивно на 24-часов
режим. Натрупах опит в производст-
вото. По това време малко предприятия
имаха представа от европейски стан-
дарти, начин на работа, организация.
Съвместната работа със австрийските
собственици бе школа за мен.Това бяха
години на денонощна работа. Струва
ми се, че ако сега се върне този режим
на работа няма да издържа.
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Инж. агр. Даниела Тодорова: „Мисълта ни е доброто на Вършец”

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ КАНДИДАТСТВА
С ЧЕТИРИ НОВИ ПРОЕКТА ПО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

9 май 1945 година бележи победния
завършек на наричаната от руснаците
Велика Отечествена война, в която то-
гавашният Съветски съюз губи 27
млн. души от населението си. С капи-
тулацията на фашистка Германия вой-
ната приключва в Европа и милиони
мирни жители на Стария континент,
пострадали от нашествието на “кафя-
вата чума”, връщат свободата си. Об-
щите загуби в най-тежкия военен
конфликт в историята на човечеството
се оценяват на около 60 милиона

души, повечето от които в разцвета на
жизнените си сили.

Много българи, в това число и жи-
тели от нашата община взеха участие
в тази велика епопея, отдадоха живота
си, за да можем ние, днешните поко-
ления 64 години след края на Втората
световна войната да живеем свободни.

Затова и тази година Общинските
ръководства на Българския антифа-
шистки съюз и Съюза на ветераните
от войните в България организираха
тържествено поклонение пред памет-

ника на Септемврийци и паметните
плочи на загиналите във войните жи-
тели на община Вършец, на което на-
шите съграждани отдадоха заслужена
почит към ветераните-фронтоваци, ос-
танали все още живата нишка между
миналите събития и днешния ден.

Олга Яничкова – историк, общински
съветник от листата на БСП и предсе-
дател на Постоянната комисия по об-
разование и култура към Общинския
съвет във Вършец разказа за истори-
ческите събития от времето на Вто-
рата световна война, подписването на
Берлинския мирен договор и значе-
нието му за днешна обединена Ев-
ропа. “Макар че днес сме разединени
в празнуването на 9 май и за някои той
е все още Ден на победата, а за други
- Ден на Европа, то всички трябва да
се съгласим, че събитията в историята
са следствия едно от друго и ако го ня-
маше 9 май 1945 година, то днес ня-
маше да я има и Европа” – подчерта тя
в словото си пред събралите се.

Нека в ден като този никой да не
бъде забравен и нищо да не бъде за-
бравено!

Чест и слава на ветераните от вой-
ните и на всички, допринесли за сво-
бодата на обединена Европа!

Евелина ГЕОРГИЕВА

НИКОЙ НЕ Е ЗАБРАВЕН, НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО!

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

За първи път учениците от СОУ
“Иван Вазов” във Вършец се вклю-
чиха в Европейската програма Springs
day. Тя се закри с концерт в големия
салон на НЧ “Христо Ботев”, посветен
на Деня на Европа и Деня на Победата
– 9 май, който за нас беше и поредният
благотворителен спектакъл за наби-
ране на средства за построяване на
първия слънчев часовник в града ни.
В Европейската програма се включиха
над 6000 училища от Европа, като
българското участие е от около 150
училища. Дейностите, в които мо-
жехме да участваме бяха три: “Стани
откривател”, автентичен фолклор и 15
минути слава за училището. Материа-
лите на всяко училище се публикуват
на сайта на програмата само след
предварителна селекция от специална
комисия от програмата. Наша гордост
е, че в първата дейност единствените
допуснати участници от България
бяха ученици от СОУ „Иван Вазов”,
които изиграха интервю с Георги Ива-
нов - първия български космонавт по
повод 30 години от неговия полет.
Автор на интервюто е Жасмина Кос-
тадинова.Тя, заедно с Теодор Георгиев
и с помощта на Явор Златков от учи-
лище „Европа”представиха интер-

вюто на английски - езика, с който се
участва в програмата. Вторият видео-
материал отново бе представен от
Жасмина Костадинова и бе посветен
на Галилей. В раздела за слава на учи-
лището участвахме с три материала : с
красива Великденска изложба на ке-

рамика на учениците на Димитринка
Маринова, с материал за седмицата на
астрономията и с материал за благо-
творителния спектакъл за набиране на
средства за построяване на слънчев
часовник в двора на училището ни.
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СОУ “ИВАН ВАЗОВ” СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКАТА
ПРОГРАМА “ПРОЛЕТ В ЕВРОПА 2009”

НОВИНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИИНСТРАЦИЯ

Започна ремонтът на централната градска част по проект “Красива
България”
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8 секция (Заножене): председа-

тел – ДПС, зам.-председател –
КБ, секретар – КБ; членове:
КБ-2, ОДС-1, НДСВ-1, ДПС-
1, Атака-1.

9 секция (Спанчевци): предсе-
дател – КБ, зам.-председател –
НДСВ, секретар – Атака; чле-
нове: КБ-2, ДПС-1, ОДС-1,
ГЕРБ-1, Напред-1.

10 секция (Д.Б.Речка): предсе-
дател- Атака, зам.-председател
– Напред, секретар – КБ; чле-
нове: ОДС-1, КБ-1, ДПС-1,
НДСВ-1.

11 секиця (Г.Б.Речка): предсе-
дател – Напред, зам.-предсе-
дател – Атака, секретар – КБ;
членове: ОДС-1, КБ-1, ДПС-1,
Атака-1.

12 секция (Д.Озирово): предсе-
дател – НДСВ, зам.-председа-
тел – КБ, секретар – КБ;
членове: КБ-2, ДПС-1, Атака-
1, НДСВ-1, ОДС-1.

13 секция ( Г.Озирово): пред-
седател – КБ, зам.-председа-
тел – ДПС, секретар – Атака;

членове: КБ-1, ДПС-1, ОДС-1,
НДСВ-1.

14 секция (Стояново): предсе-
дател – ДПС, зам.-председател
– КБ, секретар – КБ; членове:
ДСБ-1, ДПС-1, НДСВ-1, КБ-1.

15 секция (Черкаски): предсе-
дател – ОДС, зам.председател
– ДПС, секретар – КБ; чле-
нове: КБ-2, НДСВ-1, ДПС-1.

16 секция (Драганица): пред-
седател – КБ, зам.-председател

– НДСВ, секретар – ДПС; чле-
нове: КБ-2, ДСБ-1, ДПС-1.

До 28 април 2009 г. в Общинска
администрация – гр. Вършец
трябва да бъдат внесени поименни
списъци с членовете на СИК, след
което кметът на общината Боряна
Бончева да представи за одобре-
ние състава им пред Районната из-
бирателна комисия – гр. Монтана.

Евелина ГЕОРГИЕВА
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Водени от идеята, че хората вече
се умориха от високопарните пло-
щадни фрази и неизпълними пред-
изборни обещания, Общинската
организация на политическа партия
НДСВ реши да не говори, а да на-
прави. Да направи нещо малко, но
ако всеки от нас направи по нещо
толкова малко, то всички ние ще
живеем на по-красива улица, в по-
красив квартал, в по-красив Вър-

шец!
Общинската организация на

НДСВ – Вършец, с разрешението на
Община Вършец “осинови” кът от
Слънчевата градина в градския
парк. В него бяха засадени три
малки декоративни храста – кипа-
риси и туи, за които в бъдеще ще
бъдат полагани грижи.

Калоян АСЕНОВ
Общински координатор НДСВ

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
НДСВ ВЪВ ВЪРШЕЦ “ОСИНОВИ”
КЪТ ОТ СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА

Във връзка с предстоящите из-
бори за членове на Европейски
парламент от Република България,
съобщаваме на избирателите от
Община Вършец, че част І на из-
бирателните списъци е обявена по
секции на следните места:

001- гр.Вършец, ул. „Христо
Ботев” №44 /административна
сграда сектор “Чистота”/

002 -гр.Вършец, ул. „Христо
Ботев” №44 /административна
сграда сектор “Чистота”/

003 - гр.Вършец, ул. „Репуб-
лика” №94 /сградата на Читалище
„Христо Ботев”/

004 - гр.Вършец, бул. „Христо
Ботев” № 44 /административна
сградата на сектор “Чистота”/

005- гр.Вършец, ул. „Банкя” №
37/сградата на стол № 6/

006 - гр.Вършец, ул. „Банкя” №
37 /сградата на стол № 6/

007 - гр.Вършец, кв. Заножене,
ул. „Република” № 191 /кв. Зано-
жене, сградата на читалище „Про-
буда”/

008 - гр. Вършец, кв. Заножене,
ул. „Република” № 191 /кв. Зано-
жене, сградата на читалище „Про-
буда”/

009 - с.Спанчевци, ул. „Георги
Димитров” № 21а /сградата на
кметството/

010 - с.Долна Бела Речка, ул.
„Първа” № 31 /сградата на кметст-
вото/

011 - с.Горна Бела Речка, ул.
„Първа” № 63 /сградата на кметст-
вото/

012 - с.Долно Озирово, ул.
„Първа” №22 /сградата на кметст-
вото/

013 - с.Горно Озирово, ул.
„Васил Левски” № 27 /сградата на
кметството/

014 - с.Стояново, ул. „Първа” №
6 /сградата на кметството/

015 - с.Черкаски, ул. „Христо
Ботев” № 78 /сградата на кметст-
вото/

016 - с.Драганица, ул. „Първа” №
44а /сградата на кметството/.

Гражданите имат следните въз-
можности и могат да подават в
Общинска администрация, гр.
Вършец, в кметствата и в кметс-
ките наместничества на Община
Вършец следните заявления:

1. Заявление за дописване в из-
бирателния списък по чл.35, ал.5
от Закон за избиране на членове
на Европейския парламент от Ре-
публика България в срок – до
предаването на списъците на сек-
ционните избирателни комисии.
Заявлението се подава от гражда-
ните, които имат право да гласуват
в съответната секция, но са про-
пуснати;

2. Заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирател-
ния списък по чл.35, ал.1 от ЗИ-
ЧЕПРБ, в срок до 30 май 2009г.
Кметът разглежда заявлението в
двудневен срок и се произнася по
него с мотивирано решение, което
обявява незабавно на публично
място;

3.Заявление за гласуване на
друго място по чл. 39, ал.1, ал .2,
ал. 6 от ЗИЧЕПРБ, в срок до 23
май 2009 г. Заявлението се подава
от лице, което писмено заявява, че
няма да гласува в секцията по пос-
тоянния си адрес или по адреса на
пребиваване в Република Бълга-
рия;

- Удостоверението за гласуване
на друго място се издава в срок не
по-късно от 23 май 2009г.;

4.Искане за вписване в избира-
телния списък по настоящ адрес
по чл.40, ал.1 от ЗИЧЕПРБ, в срок
до 23 май 2009 г. Заявлението се
подава в общинската администра-
ция по настоящ адрес на избира-
тел, чийто постоянен адрес е в
друго населено място.

Всеки гражданин може да по-
лучи допълнителна информация
за мястото на гласуване на интер-
нет страницата на Главна дирек-
ция “ГРАО” чрез въвеждане на
своя ЕГН.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯ-
ЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

На 11 май – празника на светите
равноапостоли братята Кирил и
Методий, в експозиционна зала
“Кутлувица” гр. Монтана бе от-
крит пролетен салон по живопис с
творби на художници от Дружест-
вото на монтанските художници
“Тенец”.

Изложбата бе открита от предсе-
дателя на дружество “Тенец”
Дончо Планински. Приветствено
слово към художниците-участ-
ници в пролетния салон произ-
несе проф. Галилей Симеонов.

Той многократно големия принос
и израстване на художниците от
Вършец Георги Паунов и Георги
Александров, които също участ-
ваха с няколко свои платна в таз-
годишния пролетен салон.

Всички участници и гости на из-
ложбата бяха поздравени от зам.-
кмета на Монтана Весела
Коларска.

След Монтана, пролетният салон
ще гостува в художествените гале-
рии на Берковица и Вършец.

Румен АЛЕКСАНДРОВ

ПРОЛЕТЕН
САЛОН

КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
КВОТИТЕ В СИК ЗА ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТ

На основание чл.64, ал.3 от ЗИ-
ЧЕПРБ

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Следните места, общинска
собственост, за поставяне на аги-
тационни материали във връзка с
провеждане на изборите за чле-
нове на ЕП от РБ на 07.06.2009г.

− На рекламните табла тип
“Гъба”- пред Медицински център,
гр. Вършец, СОУ “Иван Вазов”,
гр. Вършец, центъра на кв. Зано-
жене;

− Във всички населени места в
Община Вършец, пред сградите на
кметствата и кметските наместни-
чества;

− На рекламните табла, разполо-
жени на ул. “Република” между
№57 и №59;

2. Предизборната кампания във
връзка с агитационните материали
се провежда при спазване разпо-
редбите на чл.64, ал.5, ал.6, ал.7,
ал.8, чл.9 от ЗИЧЕПРБ:

− Забранява се използването на
агитационни материали, които
застрашават живота и здравето на
гражданите, частната, общинската

и държавната собственост и без-
опасността на движението, както
и на материали, които накърняват
добрите нрави, честта и доброто
име на кандидатите.

− Забранява се унищожаването и
заличаването на агитационни ма-
териали, поставени по установе-
ния в този закон ред, до края на
изборния ден.

− Забранява се поставянето на
агитационни материали на партии,
коалиции и инициативни комитети
в изборните помещения, както и
на разстояние по-малко от 50
метра от входа на сградата, в която
е изборното помещение, през из-
борния ден и до края на гласува-
нето.

− Когато секционната избира-
телна комисия установи наличие
на материали по ал. 1, тя неза-
бавно ги отстранява - при необхо-
димост със съдействието на кмета
или кметския наместник и на ор-
ганите на Министерството на вът-
решните работи.

− Кметът на общината, района
или кметството или кметският на-
местник по решение на районната
избирателна комисия и при необ-

ходимост със съдействие на орга-
ните на Министерството на вът-
решните работи премахва или
изземва агитационните мате-
риали, поставени в нарушение на
този закон. Премахването на та-
кива материали в изборния ден
може да става и по решение на
секционните избирателни коми-
сии.

3. На основание чл.64, ал.10 от
ЗИЧЕПРБ, партиите и коалициите
и инициативните комитети в срок
три дни от датата на провеждане
на изборите премахват поставе-
ните от тях агитационни мате-
риали.

4. Копие от заповедта да се из-
прати на упълномощените пред-
ставители на партиите и
коалициите в Община Върщец за
сведение и изпълнение, на кмето-
вете и кметските наместници, да
се прочете по местния радиовъзел
и да се обяви на информационното
табло пред сградата на Общината.

5. Контрол по изпълнение на за-
поведта възлагам на Иван Жекова
– Секретар на Община Вършец.

БОРЯНА БОНЧЕВА-ЛЕЧЕВА
Кмет на Община Вършец

О п р ед ел е н и са м е с т а т а з а
а г и т а ц и о н н и м а т е р и а л и
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Предприятието произвеждаше три

хиляди тона готова продукция за
шест месеца. За да е успешна трябва
да се премисли, да се съобрази всяка
стъпка от производствения процес,
от покупката на суровината, до край-
ния продукт. Смятам, че предпри-
ятието достигна връх в развитието
си. Това е и благодарение на подбора
на кадри и синхрона на всички
звена. Имахме добър екип, за който
съжалявам и ми липсва.

- Сама казахте, че Хладилника
беше едно от предприятията в об-
щината, които работеха най-ин-
тензивно, каква бе причината да
спрете работа?

- Фирма „Елснер” е концерн с раз-
ностранна дейност. Една от дейнос-
тите беше шоково замразяване на
плодове и зеленчуци във Вършец.
Политиката на фирмата беше да
приключат с хладилниците. Първо
продадоха хладилника в Полша, в
България себестойността се увеличи
драстично и те решиха да пренасо-

чат дейността си.
Някои са склонни да ме упрекват,

че хладилника не работи, но това не
е резултат от лично решение, това е
в следствие на икономическата об-
становка. „Елснер” са по-добре ин-
формирани и предвиждат
действията си 2-3 години напред.

Хладилника даваше работа на 300
души от общината през летния
сезон. Аз също съм местен човек и

се чувствам ангажирана и отгворна
за всеки човек, който трябва да ос-
вободя заради свиването на обема
или продажбата на предприятието.

От предишните работодатели съм
доволна, научих много от тях като
ръководители, те са били винаги ко-
ректни с нас и работниците.

- Какво работи хладилника сега?
- „Елснер София” АД има нови

собственици от януари 2008 г. и ново
направление на дейност. Работим
като склад за съхранение на про-
дукти от животински произход. Ми-
нахме период на обучение, работи се
с много артикули, специфични дей-
ности, но с минимален брой персо-
нал.

Новите собственици не изключват
възможността отново да се занима-
ваме със замразяване на плодове и
зеленчуци, при благоприятни усло-
вия, аз също имам надежда.

- Какво мислите за икономичес-
ката криза и изхода от нея?

- Ние в България отдавна сме в
криза, през дългите години на пре-

хода икономиката е все неустойчива.
От моята позиция смятам, че ситуа-
цията е сериозна. Вече се обявява
официално икономически спад.

- Какво е бъдещето на общината
в тази ситуация?

- Приоритет на нашата община е
туризма – активно трябва да се ра-
боти в тази посока. Много съжаля-
вам, че през годините Вършец
изостана от другите курорти. Дори
да не е имало местни хора, които да
инвестират, предполагам, че е имало
други инвеститори, които не са до-
пуснати тук.

Сега Европейският съюз дава въз-
можност за кандидатстване по про-
грами и ние трябва да ги
използваме. Общината работи в тази
посока.

- Какви са вашите позиции в Об-
щинския съвет и в коя комисия
участвате?

- Аз не съм партийно ангажирана.
Имала съм предложения от полити-
чески сили и дейци, но когато човек
е независим може да отстоява собст-

вените си решения. Стояла съм наст-
рана. Сега вече ми се стори, че
трябва да се ангажирам с общест-
вена дейност и каквото е по силите
ми да направя за развитието на об-
щината.

Някои колеги се оплакват, че ня-
маме единомислие. Нашата мисъл е
доброто на общината. Ако всички
имаме едно мнение, как ще огледаме
проблема от всички страни.

Тук хората са по-консервативни.
Дано разчупим това мислене и се
даде възможност за развитие на об-
щината. Аз мисля, като човек, който
е избрал да остане да работи във
Вършец, да направя всичко въз-
можно децата ми като завършат
висше образование, да има за какво
да се върнат в родния град.

Аз съм заклет оптимист, и това ми
е помагало в много трудни ситуации.
Вярвам, че ще излезем от икономи-
ческата криза и Вършец ще има по-
добро бъдеще.

Разговора води
Юлия АНТОНОВА

Инж. агр. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА: „МИСЪЛТА НИ Е ДОБРОТО НА ВЪРШЕЦ”
НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

По време на майските празнични дни в
Художествената галерия на Вършец бе открита и
експонирана самостоятелна изложба на художника
Дончо Плaнински от Монтана, съдържаща творби в
областта на рисуваната керамика и компютърната
графика.

Изложбата бе открита от кмета на общината Боряна
Бончева, която обяви, че това е началото на една
поредицаотбъдещиизложбинагостуващихудожници
от Монтана и региона, които да радват сетивата на
жителите и гостите на курорта ни.Гости на
откриването на изложбата бяха проф. Възвъзов от
София–авторналоготонаОбщинаВършециТеодоси
Антонов – директор на Художествена галерия “Кирил
Петров” гр. Монтана.

При представянето на Дончо Планински проф.
Възвъзовразказазатворческияпътнаавтора–работил
евобласттанадекоративно-монументалнотоизкуство,
участвавреализациятанадекоративнипананаредица
обекти в България: хотел “Албена”, Интерхотел
“Търново”, Пионерски дом в гр. Перник, керамично
пано в плувния басейн наVІІ училище в Монтана. По
негов проект са направени пластиките на язовир
“Среченска бара” и язовир “Монтана”. Дончо
Планински редовно участва в изложби на “Шипка” 6
в София, в местни и регионални изложби, негови
творбисаизложенивгалериитевБерковица,Монтана,
Бургас, Стара Загора, в частни колекции в България,
Европа и САЩ. В керамиката пътят му започва от

търновскитеграфити,астворческотомуразвитиепрез
годините намира нови техники и средства, обогатява
творческите си търсения, но в творбите му винаги се
чувства духа на българската традиция. От няколко
години прави опити в областта на компютърната
графика, използвайки новите технологични
възможности, сътворява декоративни композиции с
национално въздействие. Член е на Съюза на
българските художници, един от основателите и
сегашен председател на дружеството на художниците
в Монтана “Тенец”, дългогодишен привърженик на
ежегодния пленер по живопис във Вършец и негов
ревностенорганизатор.Организатореинапленерапо
рисуванакерамикавМонтана,койтосепровеждавече
повече от 15 години.

Дончо Планински сподели, че никога не е ползвал
Интернет, разполага само с един остарял вече в
техническо отношение компютър, не е чувал за
фрактални рисунки и фрактали, за компютърни
програми за рисуване, а творбите си “рисува” с
помощта на програмата Corel Draw от две години
насам. Но той вижда предизвикателството пред
художника именно в това – без да владее високите
компютърни техники до съвършенство, да може да
изобрази през погледа на творец онази комбинация от
цветове и форми,с която да отправи въздействащо
посланиекъмзрителитеидагопречупипрезпризмата
на вътрешния му усещане за живота.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДОНЧО ПЛАНИНСКИ СЪС САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА ВЪВ ВЪРШЕЦ

ОБЩЕСТВЕНО
ПОРИЦАНИЕ

Районен съд – гр. Берковица ПРИ-
ЗНАВА подсъдимия ИЛИЯН СТОЯ-
НОВ ГЕОРГИЕВ роден на 12.08.1986
г. в гр. Ботевград, жител и живущ в гр.
Вършец, кв. Изток, ул. “Четвърта” №
63, с ЕГН 8608127240 за ВИНОВЕН в
това, че през месец януари 2004 г. в гр.
Вършец, след като предварително се
сговорил с подсъдимите Симеон Ва-
силев Иванов и Миладин Величков
Манолов – и двамата от гр. Вършец, и
разрушавайки прегради, здраво напра-
вени за защита на имот, е отнел от вла-
дението на Петко Данков Балджиев от
същия град следните вещи: цигулка, 8
бр. чаршафи, 6 бр. стъклени малки
чаши, иконостасно кандило и стаби-
лизатор за телевизор, всичко на обща
стойност 147.00 лв., без съгласието на
собственика и с намерение противоза-
конно да ги присвои, поради което и на
ОСНОВАНИЕ чл. 195, ал. 1, т. 3 и 5,
във връзка с чл. 194, ал.1, чл. 63, ал.1
т.3 от НК, чл. 55, ал.1 т. 2 “б” от НК го
ОСЪЖДА на “ОБЩЕСТВЕНО ПО-
РИЦАНИЕ”, което да се изпълни чрез
публикация на присъдата в местния
вестник по местоживеене и чрез обя-
вяване на присъдата на видно място в
сградата на Община Вършец.

продължава от 1 стр. >>>
Проектът “Строителство и

реконструкция на вътрешна
канализационна и водопроводна
система на част от уличната мрежа
в селата Спанчевци, Черкаски и
Драганица в община Вършец” е
подаден на 01 април 2009 година и
предвижда строителство и
реконструкция на вътрешна
канализационна и водопроводна
система на част от уличната мрежа в
селата Спанчевци, Черкаски и

Драганица в община Вършец.
Ще бъдат изградени главни

канализационни клонове 1 и 2 в с.
Черкаски и укрепителна стена, главен
канализационен клон 1 в с.
Спанчевци и главен канализационен
клон 1 в с. Драганица.

Екипът на проекта подготвя втори
етап за изпълнение и допълнение на
проект “Строителство и
реконструкция на вътрешна
канализационна и водопроводна
система на част от уличната мрежа

в селата Спанчевци, Черкаски и
Драганица в община Вършец”,
който ще включва доизграждане на
канализационната, водопроводна
мрежа и пречиствателни станции в
селата Спанчевци, Черкаски и
Драганица в община Вършец.

Проектът е на стойност 4 117 457
лева.

Проектът ”Рехабилитация и
частична реконструкция на група
улици в град Вършец” е подаден на
30 април 2009 г. и предвижда ремонт
на пътни настилки – 2540 кв.м.,
подмяна на бордюри– 7800 м, направа
на тротоари – 19 313 кв.м., нова
хоризонтална маркировка – 677 кв.м.,
доставка и монтаж на стандартни,
рефлектиращи пътни знаци , дренаж –
730 м, почистване на ревизионни
шахти от дъждовна канализация – 50
бр., по следните улици: "Дончо
Станчев", "Отец Паисий","Ал.
Стамболийски", "Цар Иван Асен II",
"Стефан Караджа", "Васил Левски",
"Раковска", "Васил Априлов", "Христо
Ботев", "Хан Омуртаг", “Ботуня “ –

пътна връзка с ул.” В.Левски”.
Проектът е на стойност 1 645 005

лева.
Проектът “Ремонт обществени

паркове, градинки и зелени площи
в град Вършец”, подаден на 13 май
2009 г. предвижда цялостно
реновиране и обновяване на
централните зелени площи в град
Вършец – балнеоложки парк и градска
градина, намираща се между хотел
“Мариус” и СБР “Св.Мина”. Ще бъдат
рехабилитирани 7428 кв.м. различни
видове настилки в градска градина с
изграждане на детски площадки за
различни възрастови групи, водни
ефекти, паркова мебел, осветление на
територията на 15710 кв.м. Ще се
попълнят дървесна и храстова
растителност, цветя и тревни площи.
В балнеоложкия парк ще се обнови
настилката на 11 230 кв.м. алейна
мрежа и реновират 8500 кв.м. зелени
площи, ще бъдат монтирани пейки,
табели и кошчета.

Проектът е на стойност 1 953 993
лева.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ КАНДИДАТСТВА С ЧЕТИРИ
НОВИ ПРОЕКТА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА

“РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Хубава новина от Общински съвет Вършец

ССееммееййссттввооттоо  ннаа  ннаашшиияя  ккооллееггаа  ииннжж..  ААннааттооллии
ДДииммииттрроовв  ссее  ууввееллииччии  сс  оощщее  ееддиинн  ччллеенн

Нека е честит новороденият син на г-н Димитров! Щастливите
родители Ралица и Анатоли кръстиха своята рожба с хубавото бъл-
гарско име Христо!

Пожелания към малкия Христо за здраве, щастие и късмет! Да бъде
топлина за мама и гордост за татко!
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На 25 април 2009 г. Мажоретен
състав при ОДК, гр.Вършец с хо-
реограф Невена Стоянова взе
участие в I-ви отворен национален
турнир по мажоретни танци "Ма-
жоретни звезди" -  гр.София,
който се проведе в столичната
зала "Триадица". Нашите моми-

чета от възрастовата група над  16
години грабнаха първото място в
категория парадни мажоретки.
Статуетката и диплом за първо
място бе връчена лично от кмета
на район “Триадица” Евтим Евти-
мов.

Организатори на международния

конкурс са Столична община
район „Триадица”, Българска
спортна танцова федерация  и
Българска танцова организация.  

Участието на нашия отбор в тур-
нира бе финансирано от Община
Вършец. 

Цветелина ВЪГЛЯРСКА

Уникален за нашия град проект
са замислили да реализират
дългогодишната учителка по
физика и астрономия Радка
Костадинова и нейните  ученици
от СОУ “Иван Вазов” във
Вършец – да създадат и монтират
в двора на училището си слънчев
часовник, който ще измерва
времето по изменението на
дължината на сянката на гномона
(стрелката) и движението ѐ по
циферблата. 

Идеята възниква по време на
организирането и провеждането
на традиционната “Седмица на
физиката”, която тази година
премина като “Седмица на
астрономията”, тъй като 2009
година е обявена за Световна
година на астрономията. През нея
учениците установиха, че
реалният Космос е много по-
вълнуващ от приказките на
детството, от компютърните игри
и фентъзи филмите. С
провеждането на тази седмица те
станаха част от планетата,
отбелязваща световната година на
астрономията. Радка
Костадинова сподели: “Когато
първите хора са се отърсили от
ежедневието и са вдигнали
поглед към небето, те са видели
там не само красиви небесни
тела, но и ориентири в
пространството. Така като първа
наука за човешкото познание
възниква Астрономията. Преди
400 години Галилео Галилей
насочил телескопа си към
Вселената, нека в дните,
посветени на астрономията
погледнем Микросвета и
взирайки се в дълбочините
можем да достигнем и до нашите
души”.

Учениците представиха своите
разработки “Светът на звездите”
и “Какви не могат да бъдат
звездите”, “Рекорди в Слънчевата
система”, “Третата планета”,”
Древни митологии, космогонии и

календари. Мистерии,
палеоконтакти, Нибиру…” Тук се
представи  доклад на Жасмина
Костадинова, наредил се сред
трите най- добри в България на
37- ма Национална конференция
по физика в гр. Русе.
Впечатлението, което този доклад
направи на  журито беше
достатъчно за покана от
Британския съвет за участие във
финалите на famelab  - извън
конкурса . Останалите много
добри разработки от седмицата,
заедно с нейната заявиха  участие
в конкурс на фондация „Еврика”.
Проведоха състезание по
астрономия “Един срещу
всички”, видяха много нови
снимки, клипове и анимации от
НАСА.

С благотворителния музикално-
поетичен спектакъл “Времето” за
набиране на средства за
построяване на първия слънчев
часовник в града ни и
монтирането му в двора на СОУ
“Ив. Вазов” завърши седмицата
на астрономията. Ученици от V
до ХІІ клас танцуваха, пяха и
рецитираха от сърце, представиха
своите есета и мултимедийни
разработки в големия салон на
НЧ “Христо Ботев”. И макар, че
благотворителността е цел
набиране на средства за
построяване на слънчев цветен
часовник в  двора на училището
на посетилите спектакъла се
ограничи в рамките на 25 лева,
които не можеха да платят дори
малка част от наема на
читалището от 120 лв.за този
спектакъл, Радка Костадинова и
децата не се отказват и заявяват,
че ще търсят нови средства и
форми, за да видят в най-скоро
време мечтата си реализирана. В
момента се работи по проект за
осъществяването на тази
уникална идея съвместно с
фондация.

Евелина ГЕОРГИЕВА

СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК ЩЕ
МЕРИ ВРЕМЕТО В ДВОРА

НА СОУ „ИВАН ВАЗОВ”

МАЖОРЕТНИЯТ СЪСТАВ НА ВЪРШЕЦ
ЗАВОЮВА ПЪРВОТО МЯСТО В
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС

"МАЖОРЕТНИ ЗВЕЗДИ"
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ПОЗДРАВ  КЪМ
НОВОРОДЕНИТЕ
ДЕЦА В ОБЩИНА

ВЪРШЕЦ
Редакцията на Общински вестник

“Вършец” поздравява новородените
бебета:

Наталия  Видославова Димитрова
– родена на 29.03.2009 г.

Марина  Славейкова  Симеонова
– родена на 03.04.2009 г.

Татяна  Илианова  Цветанова –
родена на 04.04.2009 г.

Христо Анатолиев Димитров –
роден на 04.04.2009 г.

Любен  Марианов  Милчов –
роден на 08.04.2009 г.    

Мариана  Райкова  Марианова –
родена на 09.04.2009 г.                 

Севастиана  Владиславова
Добрева – родена на 11.04.2009 г. 

Ангел  Павлинов  Георгиев – роден
на 13.04.2009 г.

Илия  Зоров  Данков – роден на
16.04.2009 г.

На бебетата и техните семейства –
ЧЕСТИТО!  Желаем им  много
здраве  и  сбъднати мечти!

продължава от 1 стр. >>>
Така СОУ”Иван Вазов” влезе

като европейско училище в евро-
пейската програма. Всичко това
нямаше да се осъществи без енту-
сиазма на учениците от цялото
училище, които участваха в двата
спектакъла, без помощта на неве-
роятния професионалист – новия
учител по музика Камен Пунчев,
красивите мажоретки, които сами
поставиха оригинални танци.
Помощ оказаха  началната учи-

телка Анелия Иванова, която се
включи с малките ученици, Вилия
Крумова, която постоянно консул-
тираше, напътстваше и насърча-
ваше учениците с изяви на руски
език. Естествено, подкрепа имаме
от ръководството на училището и
от Общината – лично от кмета на
общината ни Боряна Бончева, Ани
Ангелова, Цветелина Въглярска,
Евелина Георгиева. Всичко което
направихме доказа, че когато сме
заедно можем и правим много. 

Дора Габе с възторг е говорила
за богатия с красота си Вършец и
още по- богатите духовно хора,
които с благотворителността си са
се грижели за града. При този бла-
готворителен спектакъл благотво-
рителността на посетителите се
събуди и събраните средства за
построяването на слънчевия ча-
совник в двора на училището ни
са  94 лева.

Радка КОСТАДИНОВА

СОУ “ИВАН ВАЗОВ”  СЕ ВКЛЮЧИ В
ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА “ПРОЛЕТ В

ЕВРОПА 2009”

За новата учебна година децата в с.
Долно Озирово ще получат скъп подарък
-  изцяло обновена сграда на Целоднев-
ната детска градина по европейски стан-
дарт.

В момента се извършва основен ремонт
на детското заведение, включващ строи-
телно-ремонтни дейности по саниране и
външно боядисване на сградата, цялостна
подмяна на дограмата, ремонт и обшивка
на покривна конструкция, направа на во-

достоци, поставяне на цокъл от грани-
тогресни плочи на външните стени, из-
кърпване на мазилки, шпакловка и
боядисване  на всички помещения, ця-
лостен ремонт на кухненско помещение
– подова настилка от гранитогрес, облеп-
ване на стени с фаянсови плочи.

Ще бъде продължена съществуващата
външна канализация за отвеждане на от-
падните води извън септичната яма, която
сега е в непосредствена близост до детс-

ката градина.
Изпълнител на обекта е строителната

фирма “ГАРАНТ 97” ООД – гр. Мездра.
Ремонтът е на обща стойност 135 хил.

лева, които са целеви средства, осигурени
от Министерство на финансите за капи-
талови разходи на Общината.

По предварителни разчети се пред-
вижда строително-ремонтните работи да
приключат през лятото.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗВЪРШВА СЕ О СНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  В   С .  ДОЛНО ОЗИРОВО

Многофункционалната спортна площадка в двора
на СОУ “Иван Вазов” е пред завършванеДетскага традина в с. Д.Озирово


